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U fgiVERSIDADE DE $AO PAULO pela USE pc{ ela íecünbecÊdo ou de validade na tonal Rente
e versa);

IV - prova de quitação {ünn o sewíço nlilíbr para mndldatüs
dü sexo mascuÊinn {frentp e verso);

V - tíülo de eieíto{ {freate e versos;

Vi - wmprovante(s} de votação da última eleÊçh, prova de
pagamento da respectiva multa cu a devida justÊÊícatNa.

Parágrafo primeira: Elementos cümllrobat8Hw da rwnlürtal
refefÉda no iwisa 1, bÊs como maque@s, orlas de arte ou outras
rnateóab que não puderem ser dÊgÊEallzadas deve ãc ser apre-
wntados atê o lklümo dÊa Útil que an@cüe o Inrtlo do conciirsü

hragraÍo segunda - Ê @ resWnsabllldãde exclusiva da

candÉdaio, a verifimção da integridade dm arquivos envãadüs e
dlsWnlbllizadas no llnk supracitado

Parágrafo terceiro: Os doEen@s em exercicÍü na lgSP serão
dispensada das exyêncías referidas nas lwiws IV e V e Vl;
desde que as tenham cumWtdo püf waçião de seu mr\trato
inÍ({ai

brâgrab quarta: Os andidata estrangeiros s ü dÊspen-
s.idos das exigências dos incisos ÊV e V e W, devendo {ompíovar
Que se encontram em situação r':guiar no Brasa:.

%ràgrah qaiinto; ü andidato esBangeira aprovada no
concurso e indicado para o píeeachirnento do cargo sü poderá
tclnlar posse $e apresentar visto temWrüfiü Olf pemlanente qüe
oculte o exefcicÊo de atividade remunerada no; BíasÊI

F'aràgrah sexto: fáü aEO da insuÊçãü. s ndidatüs ?opta
(cores de necessidades espe(cais dêve6ü ap ewntaí wÊltitação
para que w püv denciem as candiç&s rtuessàrias para a
realEzaçêa das provas

hrâgrafo sétin»: No ato da inscrição, o candidata es&an-
geiío padeíá manifestam poí eKütq a intenção de realizar as
provas na língua inglesa, nm termos do parágrafo 8' dü aMgü
135 do Regimento Geíat da 13SP. Qs wnEeúdos das provas íeaÉ
!idas nas ÊÊrtguas inglesa e portiigwsa wrãa idênticas

2.As lítscãções grão julgadas pela (ürtgregaçãc do Ê11siiM-

EO de FÍslta. em seu aspecto formal, pubÊlcando-n a üeísão em
edital. ü candidato terá a Ênscrl@ü índêfeída se a dwurnenta-
çãa exigida +nra a inscriçia estive Ini:anlpleta.

Fbrágrafa ürtka - O coricuísa deverá realizar-se nü prazo de
kÊnta {3Ü} a tenta e vinte (t2ü) dias. a contar da daü ãa publi-
cação rto Dlêd Oficial do EsÍaão da aprov%ão das +nscriçõu,
de a(oda om ü adia t34. parágr ü único, do Regimento
Geral da 13S?.

3. As provas constarão de=

iulganlpnto do memorial cünn prova pÚblIca de aígiJiÇâo
peso Q4 {qiiasül;

11 - prova didátÊca - pesa 03 {trêsi;
111 prova do praieiü de p squisa peso 03 {Írês)
f'ürâgrafo primeám: Ã convacaçãa dw ÊrkscHtos Faia a

realÉzaçãa das provas será publicada nü Diário Oficia: do Estado.

Parágrafo segundo: Os candidatos qw se apresentarem
depois do h:erário estabelecida não poderão {ealha{ as provas

4. O julgamento da rnemürial. expresso mediante acta
Bltüai. incluindo arguÉção e a filiação, deverá íefietÊr a mérito
do candidato.

%ragrafo ürtico - No 1ulgame a da memorial, a mrnbsão
aprecÉarã: f - prüduç3a clentffia. literâfia. fiimóflta ou arEls$ca;
11 - atÉvidade dÊdátÊca unüersÍtêria: ÊÊI - atívldades relacionadas à

píestaçãü de serviços â comunidade; ÉV - atÊvidades profissionais
au üutra& qKanda far c} usa; V diplomas e outras dignêáades
unhersitárÉas.

5. A prova didátí(a será pública. mm ã duração m Rima
de 4a {quarenEa) e nlãxima de fiC {seswnQ} mÊrtüüs e veíwrá
abre Q Woçrama da â ea ü mnhKint)e a cima menciomda
nos termos dc artigo }37 dü Regimento Geral da USP.

1- a Comissão Julgadora. cüm base na programa do
ccncuíso. organizara uma lista de lO Idez} FaRIaS da qua! M
cartdldatos tonrtafãa canhecÊmentü imediatamente antes dü
sarteic d© ponn;

11 - a caíldldato rodeia píollar a substkuiçêü de pontos
irmdlatamente após tolmf conhecÊrnento de Sela enunciados,
n enEendeí que não pedencenl aa píogfanw do concLlrsa.

UNIDADES UNívtRsITAKiAS

INSTITUTO DEF:biCA
CONCURSO PRaF6SOR DOUTOR - l mSE
Edital n' if-?1/ 2a1 9

ABERTljRA Dt iNSCRIçõES AO CONCURSO PÚBLICO DE
T{TULQS [ PROVA VESAFIDa O PRaVÊMENTO Dg Uhq {Ol}
CARGO DÊ PROFESSAR DOU7DR NQ DE?ARTAM[NTa DE
FÊSiCÀ APLICADA nO INSTITUTO OE fÍSiCA OA UUiWnSiüAÜE
Dt SAO PAULG

O Vice-Diniar d© Énsü 8 de física da UnÊversldafh de 5ão

Paulo, urna pÚblIco a todas os interessados que. de acordo com

a decÉdÊdo p la Congregação n 56Q' sessão ordinária realizada
em 2W ] 1/ 2819. eslafãü aberüs. Belo prazo de gC noventa}
dias. entre as üühü min da dla }3 de dezembro de 201g e
as 23h59mên do dÊa }l de março de 2a28. {de acwdü cofn ü
Ho aria QHcial de BrasHÊa). as inscrições ao: Concurw Ê'úblicü de

íltuios e f'novas para pfovirnnnto de 8} {un) cargo de Professor
E)outog. deferência MS-3. em ftDiDP {Regime de l)edioçãa
Integral à D ência e â Pesquisa). ciard caído n' 1234$$q,
cam o salada de n51 1.06g.17 {onze mil uswnta e nove feab
e dezesseíe antavüs} menmh junto aü Departamerita de
Física AFIlada, na área de 'física da Atmoshra'. no &rnbito da

Portaria GR 75t2/ 19. nos tema d© aR ]25. parágrafo !'. da
Fieglmento Geral da US8 e Q respecBva programa que çegu

Física i11 {43ül21 tl: Lei de Cüulomã campo elê#ico,'lei de
Galiss. potencial eleirüstàtico. {apacllãncia e dkelétricas, corren-
te e]êtrica, camPO n)agriêt]m, força de Lorenü. ]e] de Arnpêre.
lei de faraday. ÊndutâncãB, materiais magnéticos. circuitos, equa
iões de MaxweÊI nas fomias difefenclõl e integral.

FÊslca IV (43Q22} 2j= Equações de Maxwei}. áridas eie-
üomaBElêtlcas* energia d© empa eletramagnÊtko, vetar de
PoynüW, popagaçãa da luz, pHndpio de HWgens, prÊnclpÊa de
felTnat, refÊexào e íe&ação, polarização, inteífeNricÉa e dÊfmçãa.
experiznento de MÊchelníÉ&lorley. princípios da íelaüvídade
restrRa. relaüviàade da slmuÊtüneldade, transformações de
Larentz. composição de velocidades, efeÊia Doppb( momento
e energia nlaüvíçbcos. colisões relativisÊicas. co /aÊância das
equações de Mawlwell, transfamaçõeç do campa eÊêtdcü e do
campo nlagnêtim, espaço-tempo de Nlinhüski,

FÉslca da Poluição do Af (ê3{n346l: t) pchlema da }wlub
çãü do ar Avallagü da qualida€1e do ar. f'fopriedades físÉcüs e
quÉmÉcõs da a{. Aerwsóis.[)Êftisão & poluente na atmaslera.
Controle da Poluição da ar. fon es poliiidorüs.

flsii:a do Meio AmbÊenle (430a35t): O Sol como fonte de
enemla. fluxos de meíaia na Si ema Tenra. Radiações cós-
rnÊcas. Marés EquÊlbHo térmim da leira. Física da aãnosfera
estrutura. ventos e circulação. O fenêmena EI Nisto. Física dos
alanos: contribuÊçãü energética. ondas e circulação. Fixação
{ctossÉrbtêticü. Camada de ozõnãa. Efeito estufa. MluÉção do at
Impadoç ambientais.

O tüncuiw w ã godo pelo disposto no Estatuto e nü
Regimento Geral da linlvenidade de São Paulo e na Regimento
do instituto de Física.

]) Os pedida de inscrição deverão ser feiim. exdlKba-
rrwnee, poí meio da link htQsJ / iJSpdigiül.usp.br/ gr/ dmbnü
rto período ü(Êma Êmdicado. devendo o candldab apresentar
reqiierÊwentü dirigido ao Diwtor {b Ênstiüito de f8ica, contendo
tidos pessoais e Bepadüment0 8 que conconTe. anexando os
seguintes dücüni$erttüs:

1- memorial cãrcunstancÊado e camWüvaçãü dos trabalhos
pubÊkadas. das aüvidades reaEÉzadas peítÉnerkles ao concuísa e
das dea ais Inf rmaçães que pemitam avaÊÊação de seus mêri-
Eo8 ern formato digital;

11 - prdeto de pesquisa;
111 - prova de que ê partadü{ da titulo de Dolitar outorgada
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cabendo à comisãa julgadara decldiç de piano. sobre a proce-
déwla da alegação;

liE - a saíteio da ponto será feita 24 {vinte e quatro) Raras
antes da realização da proa didátÊu. senda valado ao candi-
data {enundar a esse prazo;

IV - ü caüddata poderá utilÉmr Q material didálico qm
julgar nKessádo;

V - se o número de caildidatns a exigia, eles serão dhididos
em grupos de. no máxima. D3 {kês). üsewada ê ordem de
irmüção, pêra fins de sürEelo € rea&kaçãü da praga.

6. A apresentação do Prqetü de Pesqutn será feita na
Erma de diâÊoga. não de\ ndo exceder 68 {ws$enü} minam
para a totalidade das examinadores e 6Q(wswata} minüüs
para Q nndidato,

1 - Na avaliação dü prometo de pesquisa devera se{ consi-
derada sua dequaçãü ês linhas de Pesquisa da Unidade. seiJ
enquadramento â área de atuaçãa do depêNamento e sala
originalidade e viabilidade à luz da infraestruMra exigente na
Unjüde.

7. Aa {êmiito da apõe anão das piavas, i:ada candídaia
ecrã de cada examinador uma nü a anal que wíâ a média
ponderada das natas por eie conferidas. üseruados os peças
fixadas no item 3.

8.&s notas das prcms poderão wriaf de 0 (zuo} a }Q (dez),
cüm aproximação atÉ a priheiía casa decinnai.

9. O resultado dü concurso wrã píoclamadü pela missão
julgadora imediatamente após seu têmtlrla, em sessão ®bllta.

10. Serão cansÊdeíadas MhÊÊitadüs üs madidatos que
obtiverem. da maioóa dos examlnadans. nata fÊna} mínima
7.0 {sete}.

11 . A indicação das candidatos será feita po{ exanlÊnadol.
segíinda as notas por ele conferidas

1 2. Será proposto para nomeação Q candidato que {ütiver ü
maior maneio de indicações da Comissão iuÊgadom.

{ 3. A pense da aadídaeo Ir©lcado ficafé suieiü ã aprova-
ção em exame nãédico ieüíizado Feio E) paüamentü de Peücêas
NIÊdicas do Estado - DPbqE. nüs tempos do ArHgo 47. VI da Lei
n' ]Q:.261/ 68.

14. Ã nonleaçãc do dauMe aprovado no caneuno. assim
corno as demais llravidéncÊas decorrentes. wão regidas pela
emw da Resduçã0 727i de 201fi.

1 5. ü düanw em RDíOP devera raanter vínculo emllíegatÉ-
cio extlwivo com a USF! nos termos do artigo t97 da Regimmtü
Gefaida US?.

] 6. O concurso teH v lídade imediata e será proposto inca
nomeação somente o candidato !ndicado para o carga Fosco
em con(u6D.

17. O candidato será wnvuado para posse pelo DÊâHc
Oâcial do Estado.

Maiores Ênfnrmações bem coma as Ramas peítÊnentes aa
concuíw ertcaiitíam-se â disposição dm interesndos na AssÊs-
{ênr.ia Técnica Âmdêmla dü instituía de Féria da Unlwrsidade

de São Pauta. no erEdereço acima c lado
5ãa haja. D3 de dezembro de 2a1 9

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.

»tü: .a i\qadalena Salgado Bermudez Zeitum
Assistente Técnico Académico
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